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Niech nasza droga będzie wspólna.  

Niech nasza modlitwa będzie pokorna.  

Niech nasza miłość będzie potężna.  

Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej 

nadziei może sprzeciwiać. 

Św. Jan Paweł II 
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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE  

Drodzy członkinie, członkowie i sympatycy KZJ! 

Czas mija nieubłaganie i znów stajemy na progu kolejnego Adwentu – czasu 

pewnych podsumowań, ale 

przede wszystkim czasu 

oczekiwania na przyjście 

Dzieciątka, które nastąpiło 

wprawdzie przeszło dwa tysiące 

lat temu, ale wciąż na nowo się 

dla nas powtarza. To Dziecię 

przecież rodzi się wciąż na nowo, 

przynosząc na ziemię „pokój 

ludziom dobrej woli”. 

Myśląc o wszystkim, co się dzieje 

wokół nas i we współczesnym świecie, coraz bardziej mi się wydaje, że w tych 

słowach, które od dzieciństwa przyzwyczailiśmy się powtarzać zarówno w 

kolędach, jak i w każdej Mszy św., kluczową rolę odgrywa  to pewnego rodzaju 

zastrzeżenie: „...dobrej woli”. 

Bo przecież Boży pokój nie jest nam dany bezwarunkowo, powinniśmy sobie na 

niego zapracować przez wykazanie owej …dobrej woli. I chyba nie chodzi tu o 

dziecinne powiedzenie: „ja chciałem/am dobrze, ale mi nie wyszło”. 

Myślę, że poważne podejście do życia wymaga  dokonywania właściwych 

wyborów o przemyślanych konsekwencjach. Myślę również, że otaczająca nas 

codzienność: natłok różnorodnych informacji i okoliczności,  z którymi się stykamy, 

wymaga tej umiejętności wyboru bardziej niż kiedykolwiek, ponieważ dziś – 

bardziej niż kiedykolwiek – dokonuje się zacieranie różnic między dobrem a 

złem.  Niejednokrotnie wręcz następują próby odwrócenia tych pojęć i trzeba 

dużo dobrej i mądrej woli, żeby nie dać się sprowadzić na manowce niekiedy 

bardzo kuszące i przybierające bardzo pociągającą postać. 

I takie są moje życzenia na to nadchodzące Boże Narodzenie – święto pokoju, 

miłości, ciepła i dobra. 

Życzę nam wszystkim, żebyśmy zawsze umieli dobrze wybierać, żeby nasze 
wybory były przemyślane i konsekwentne, pełne dobrej woli i wprowadzające 
dzięki temu pokój i dobro wokół nas. Życzę również: 

• zabieganym – zatrzymania się  w biegu  i poświęcenia trochę czasu na 
to, na co go zwykle brakuje; 

• samotnym – znalezienia bliskości innego człowieka i pamięci, że zawsze 
są ludzie, którym jesteśmy potrzebni; 

• pracoholikom – przypomnienia sobie, że praca jest środkiem do celu, a 
nie celem samym w sobie; 

• leniwym – umiejętności mobilizacji i silnej woli w wykonywaniu dobrych postanowień; 

• smutnym – pociechy i znalezienia radości; 

• zmęczonym – odpoczynku; 
Każdemu tego, co mu jest najbardziej potrzebne. 

W imieniu zarządu, Marta Mieszkowska, przewodnicząca KZJ   

ks. Jan Twardowski 

Wiersz staroświecki 

Pomódlmy się w noc betlejemską, 

W Noc Szczęśliwego Rozwiązania 

By wszystko nam się rozplątało, 

Węzły, konflikty, powikłania. 

Oby się wszystkie trudne sprawy 

Porozkręcały jak supełki 

Własne ambicje i urazy 

Zaczęły śmieszyć jak kukiełki 

I oby w nas złośliwe jędze 

Pozamieniały jak owieczki 

A w oczach mądre łzy stanęły 

Jak na choince barwnej świeczki 

By anioł podarł każdy dramat 

Aż do rozdziału ostatniego 

Kładąc na serce pogmatwane 

Jak na osiołka – kompres śniegu 

Aby się wszystko uprościło, 

Było zwyczajne, proste sobie, 

By szpak pstrokaty, zagrypiony 

Fikał koziołki nam na grobie. 

Aby wątpiący się rozpłakał 

Na cud czekając w swej kolejce, 

A Matka Boska cichych, ufnych, 

Jak ciepły pled wzięła na ręce. 
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WIGILIA WE WRZOSOWIE- ZAPROSZENIE 
W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia zawiadamiamy, że S.Anna zaprasza do Wrzosowa 

osoby samotne, nie mające towarzystwa na Wigilię i Święta na wspólne spędzenie tego czasu. Siostry mają we 

Wrzosowie kilka pokoi przystosowanych do warunków hotelowych, gdzie chętne mogłyby zamieszkać. 

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się do mnie w terminie do 10 grudnia. Telefon: 691-538-512 lub 22-

839-71-58;  e-mail: mieszek@tlen.pl 

Marta Mieszkowska 

KLIKNIJCIE- ŻEBY POMÓC DZIECIAKOM Z WAŁBRZYCHA 

Dzieciaki z najbiedniejszej dzielnicy Wałbrzycha potrzebują Waszej pomocy! I każdy, dosłownie każdy może pomóc.  

TO NIC NIE KOSZTUJE. Chodzi o dzieciaki, którymi opiekuje się niepokalańska Fundacja Garczyńskiej najbiedniejszej 

dzielnicy Wałbrzycha- Sobięcina. 15-17 grudnia będzie można zawalczyć o dofinansowanie dla tych dzieci. 

Odbędzie się wtedy międzynarodowy, internetowy konkurs Project for Awesome 2017. Wystarczy ZAGŁOSOWAĆ 

na internetowy filmik o tych dzieciakach, żeby zwiększyć szansę na dofinansowanie.  

Dlaczego to ważne, abyście wzięli udział w akcji 

Te fundusze są niezbędne na utrzymanie świetlicy, którą Siostry prowadzą dla tych dzieci, czyli na pożywienie i 

zajęcia edukacyjne. Dlatego tak bardzo ważne jest żeby każdy z nas zagłosował na filmik i żeby zachęcił rodzinę, 

znajomych i przyjaciół.  W świetlicy dzieci mogą się ogrzać, zjeść posiłek, dostać buty, które nie są dziurawe i kurtkę, 

która ochroni przed zimnem. Tu odrabiają lekcje i dostają pomoc w nauce. Codziennie od godziny 14.00 około 

30stka dzieci, w wieku od 5 do 16 lat ma tu bezpieczne miejsce. 

Te dzieci żyją w dzielnicy gdzie bywa, że w mieszkaniach nie ma 

łazienki, prądu, ogrzewania, bywa, że dziecko nie ma własnego łóżka. 

W życiu tych dzieci problemem jest wszystko: pożywienie, ubranie, 

buty, podręczniki i przybory szkolne, środki higieny. 

Jeśli zdobędziemy więcej głosów niż inne organizacje dobroczynne 

DZIECIAKI dostaną dofinansowanie z międzynarodowego konkursu 

Project for Awesome. Startujemy w tym konkursie już czwarty raz. 

Wcześniej dwa razy udało się dostać nagrodę! 

TERMIN GŁOSOWANIA: możemy głosować tylko przez 2 doby: od 15 

grudnia (godzina 18.00) do 17.grudnia do 18.00 

MIEJSCE GŁOSOWANIA to Internet: link do głosowania podamy 15 grudnia o 18.00. 

Jeśli macie facebooka: dołączcie proszę do wydarzenia: ‘Klikamy dla dzieci z Wałbrzycha’. Tam podamy 

link do głosowania, instrukcję, itp, itd. 

Jeśli nie macie facebooka: link do głosowania pojawi się 15.12 o godzinie 18.00 na stronie 

www.fundacjagarczynskiej.wordpress.com.  

JAK GŁOSOWAĆ: można i z komputera i ze smartphone. Dokładną instrukcję podamy jak ją poznamy- czyli 15 

grudnia o 18.00. 

Pamiętaj: co piąte dziecko, które codziennie mijasz na ulicy, nie zjada ciepłego posiłku! 

Proszę podajcie ten apel dalej! Ściskam Was gorąco!, Beata Rudnicka, 535 41 22 97 

mailto:mieszek@tlen.pl
http://www.fundacjagarczynskiej.wordpress.com/
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MIĘDZYZAKONNA PRZYJAŹŃ 

12. listopada u Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (CSFFM) w Warszawie na ul. 

Żelaznej miała miejsce mała między zakonna uroczystość poświęcenia obrazu bł. 

matki Marceliny Darowskiej - na którą zostały zaproszone Siostry Niepokalanki.  

Naszą Założycielkę łączyły więzi przyjaźni ze św. abp. Zygmuntem Szczęsnym 

Felińskim (założycielem sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi) i jego bratem Julianem. 

Kontakty między zgromadzeniami ciągle są żywe, a nasze drogi przecinają się.  

Matka Wawrzyna powiedziała kilka słów o bł. M Darowskiej, a s. Antonietta Frącek 

(CSFFM) dodała więcej o św. abp Z. Szczęsnym Felińskim. Potem s. Magdalena 

oprowadziła nas po multimedialnym muzeum św. Arcybiskupa.  

Nie zabrakło też tematów związanych z ukrywaniem dzieci żydowskich podczas 

okupacji hitlerowskiej - zarówno nasza s. Wanda Garczyńska jak i matka Matylda 

Getter (CSFFM) są Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata, a w czasie wojny nasze zgromadzenia współpracowały 

ze sobą. 

SPECJALNIE DLA „SENIOREK” Z WARSZAWY I NIE TYLKO … 
Dlaczego dałam „Seniorki” w cudzysłowie ? Bo chyba tak do końca nie uważam Was Dziewczęta za Seniorki. Z jednej 

strony – strony wieku ( już przepraszam za ten wiek ☺) ), zgadzałoby się ale z drugiej – jesteście tak żywotne i pełne 

energii, że trochę to do Was nie pasuje. Mając w świadomości takie spostrzeżenia postanowiłam przewertować Internet i 

poszukać propozycji dla seniorów, sprawdzić czy tak duże miasto jak Warszawa ma seniorom coś do zaoferowania. 

Muszę przyznać, że dotychczas nie wiedziałam, że w mieście działa tak dużo Klubów Seniora. Praktycznie działają w 

każdej dzielnicy i dają możliwość nawiązania nowych znajomości, spędzenia ciekawie czasu, wymiany poglądów, rozwoju 

osobistego , ale przede wszystkim to możliwość bycia wśród innych ludzi , chociaż rozumiem też , że przebywanie we 

własnym towarzystwie też może być ciekawe. Może warto spróbować, rozejrzeć się dookoła, może okaże się , że taki klub 

znajduje się obok Waszego domu … zachęcam Was do tego . Dodam też, że takie Kluby działają w każdym większym 

mieście. Jeśli będziecie zainteresowane adresy wszystkich klubów podam Wam na spotkaniu piątkowym lub telefonicznie.  

Gdyby któraś z Was chciała nauczyć się lub podszkolić w obsłudze komputera, to w każdym mieście działają punkty 

wsparcia cyfrowego seniora, gdzie odbywają się bezpłatne, indywidualne porady dotyczące obsługi komputera, 

internetu, smartfonu, tabletu, aparatu i innych urządzeń cyfrowych. W  Warszawie np. każdy mieszkaniec powyżej 60 

roku życia może spotkać się z Doradcą Cyfrowym na godzinną konsultację. Wystarczy wcześniej zapisać się telefonicznie 

na spotkanie z Doradcą Cyfrowym w wybranym przez siebie Punkcie. Punkty znajdują się w każdej dzielnicy Warszawy. 

Listę mogę podać Wam na spotkaniu lub telefonicznie.  

Znam koleżankę z Żoliborza (80 lat), która niedawno korzystała z takiej pomocy i bardzo ją sobie chwali. Na konsultacje 

przynosiła własnego laptopa ( ale nie jest to konieczne ).Była bardzo uprzejmie i cierpliwie instruowana. Wskazówki 

udzielane  przez instruktora mogła zanotować a jeżeli jakaś wskazówka jej się „zgubiła” w przepełnionej pamięci, mogła 

na kolejnym spotkaniu powtórnie zadawać te same pytania i ćwiczyć  wszystko przy pomocy wyrozumiałego specjalisty.  

Poza tym Macie możliwość korzystania z zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. To również świetna forma spędzania 

czasu oraz przyswojenia nowej wiedzy, zawarcia nowych znajomości, oraz efektywnego rozwoju osobistego. Pamiętajcie, 

że nic nie musicie a wszystko możecie ☺  

Pozdrawiam Was już świątecznie życząc Wam i sobie, aby każda z Nas znalazła w tym zabieganym świecie chwilę dla 

siebie; Czas na zatrzymanie się w biegu i zadumę nad tym , co jest w życiu ważne ale i odnalazła nadzieję, która w raz z 

narodzinami Jezusa odradza się w Nas na nowo. Wesołych Świąt Dziewczęta ☺ 

Agnieszka ( kurierek ) 


